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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0347/2009, внесена от Raúl Barrios Martinez, с британско 
гражданство, относно неприлагането от страна на испанските органи на 
разпоредбите на Директива 93/16/ЕИО на Съвета относно улесняване 
свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните 
дипломи, удостоверения и други официални документи за 
професионална квалификация, Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно признаването на професионалните 
квалификации и разпоредбите на Договора за ЕО във връзка с правото 
на установяване 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има диплома по медицина от Университета в Картахена, 
Колумбия, която се признава в Испания съгласно споразумението в областта на 
културата между Испания и Колумбия. Впоследствие той е преминал обучение за 
специализация, макар че не е получил испанската академична титла „Título de 
Especialista“. След това вносителят се е преместил в Обединеното кралство, където е 
преминал допълнително специализирано обучение, след което е бил включен в 
британския регистър на специалистите. През 2007 г. вносителят се е преместил отново 
в Испания и за да практикува професията си на специалист хирург, е подал заявление за 
признаване на британската му специализация съгласно разпоредбите на 
гореспоменатите директиви. Компетентните испански органи са отхвърлили 
заявлението на вносителя и са го информирали, че Директива 2005/36/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните 
квалификации не е транспонирана в испанското национално законодателство. 
Вносителят на петицията, чиято професионална кариера е сериозно възпрепятствана 
поради настоящото положение, следователно моли Парламента да се свърже с 
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испанските органи, за да гарантира, че те ще спазят изискванията на законодателството 
на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Според предоставената информация вносителят на петицията има основна медицинска 
квалификация, придобита в Колумбия през 1989 г. През 1993 г. той е получил достъп 
до обучение за специализация в Испания, но испанските органи са заявили, че не 
признават основната му диплома по медицина, придобита в Колумбия.

След обучението си в Испания той е получил испанско удостоверение за завършен курс 
на обучение в рамките на програма за специализация по „Traumatología y Cirurgía 
Ortopédica“.

През 1995 г и 1996 г. вносителят на петицията е преминал допълнително обучение по 
травматологична и ортопедична хирургия в Обединеното кралство, за което обаче не е 
получил нова диплома.

След това вносителят на петицията е заминал за САЩ за допълнително обучение по 
подспециалност гръбначна хирургия и реконструктивна хирургия в областта на бедрото 
и коляното.

Въз основа на полученото обучение вносителят на петицията е подал следните 
различни искания за признаване в Испания и в Обединеното кралство:

- През 1998 г. вносителят на петицията е внесъл искане за признаване на обучението му 
в Испания. Заявлението му е отхвърлено заради колумбийското гражданство, което 
притежава по това време.

- През 1999 г. вносителят на петицията се е преместил в Обединеното кралство, където 
се е регистрирал в Общия медицински съвет като „практикуващ лекар“ и където е 
работил както като специализант, така и като неспециализант. Той е получил
удостоверение за приравняване, но не и изискваната специализирана квалификация,
„Удостоверение за завършване на специализирано обучение“, тъй като не е взел
необходимия за целта изпит. 

- През 2000 г. той кандидатства за регистрация като специалист в Обединеното 
кралство. Органите на Обединеното кралство обаче са отхвърлили искането му, тъй 
като изглежда той не е отговарял на образователните изисквания за лекари съгласно 
Директива 93/16/ЕИО (отменена и заменена с Директива 2005/36/ЕО).

- През 2000 г. вносителят на петицията е кандидатствал и за испанска диплома за 
специалист „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología“. 
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- През 2007 г. той е подал искане в Испания за признаване на обучението му от
Обединеното кралство и САЩ. Испанските органи са отказали да го признаят като 
специалист.

Вносителят на петицията счита, че и испанските органи, и органите на Обединеното 
кралство са нарушили законодателството на ЕС.

Забележки на Комисията относно петицията

Европейската комисия е запозната с проблемите на вносителя на петицията, тъй като 
той е подал жалби както срещу Испания, така и срещу Обединеното кралство.

Относно жалбата срещу Испания, трябва да се вземе предвид следното.

През 1998 г. и 2000 г. вносителят на петицията е кандидатствал за признаване в 
Испания на обучението му, за да получи испанска диплома за специалист „Título de 
Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología“. Директива 2005/36/ЕО обаче не 
задължава държавите-членки да приемат етапи на обучение, завършени в друга 
държава-членка или в трета страна (член 3, параграф 1, буква в) от Директива 
2005/36/ЕО и последващо дело Tennah-Durez C-110/01).

След това, през 2007 г., вносителят на петицията отново е кандидатствал за признаване 
в Испания на обучението му от Обединеното кралство и САЩ. Към заявлението той е 
приложил удостоверение за регистрация като практикуващ лекар и регистрацията си 
като специалист в Обединеното кралство. Той е посочил, че това е нов документ в 
допълнение към документите, които е представил през 1998 г и 2000 г. Компетентните 
органи са изискали той да представи копие от квалификацията си на специалист в 
Обединеното кралство, „Certificate of completion of specialist training“ (Удостоверение за 
завършване на специализирано обучение), посочено в точка 5.1.3 от приложение V към 
директивата, с каквото той не разполага. По тази причина испанските органи са 
отказали да го признаят като специалист. Обучението, през което вносителят на 
петицията е преминал в Обединеното кралство, не е довело до квалификация на 
специалист, призната в съответствие с член 25 от Директива 2005/36/ЕО, и 
следователно той не може да получи признаване съгласно директивата.

Комисията не откри никакво нарушение на законодателството на ЕС в областта на 
признаването на професионалните квалификации от страна на испанските органи. 
Следователно жалбата срещу Испания беше архивирана и вносителят на петицията 
беше информиран за това на 7 април 2009 г.

Що се отнася до жалбата срещу Обединеното кралство, съгласно гореспоменатата 
директива органите на Обединеното кралство не са задължени да признаят
квалификацията за специалист, която вносителят на петицията е придобил в Испания. 
Причината за това е, че вносителят на петицията не е получил званието „Título de 
Especialista“, посочено за Испания в точки 5.1.2 и 5.1.3 от приложение V към 
Директива 2005/36. Също така обучението, през което вносителят на петицията е 
преминал в Испания, не покрива минималните квалификационни изисквания на 
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директивата, тъй като е продължило едва три години вместо петте години обучение, 
изисквани от Директива 2005/36/ЕО за специалност ортопедия. Следователно не 
изглежда органите на Обединеното кралство да са нарушили тази директива по 
отношение на признаването на професионалните квалификации.

Тъй като вносителят на петицията притежава испанска квалификация за специалист, 
която не му дава достъп до професията в Испания, органите на Обединеното кралство 
не са нарушили и член 43 от Договора.

Заключение

Въз основа на информацията, с която Комисията разполага, не изглежда испанските 
органи и органите на Обединеното кралство да са нарушили Директива 2005/36 
относно признаването на професионалните квалификации в случая на вносителя на 
петицията.


